E WQ | LCD Monitoimipääte

kuvaus
EWQ langattomien vuoropalvelulaitteistojen
langaton monitoimipääte. Kutsupainikkeet
kahdeksalle, jononäyttö kaikille aktiivisille jonoille.
Sisäinen hälytys toisille palvelupäätteille.

•

Kutsupainike kahdeksalle ryhmälle, näyttää
kutsuttavan vuoronumeron

•

Vapaavalintainen numerokutsu

•

Jononäyttö aktiivisille ryhmille, jonon
ensimmäisestä merkkiääni

•

Asiakkaan siirto toiseen palveluryhmään

•

Hälytystoiminto näyttää hälyttävän päätteen
ja antaa merkkiäänen

•

Opastava näyttö

NÄPPÄIN

TOIMINTO

1-8

Ryhmät

Suora kutsu palveluryhmästä

0

Kutsu

Uudelleenkutsu

9

Lopetus

Ennakkokutsu peruuntuu ja palvelupaikkanäyttö sammuu

C

Monitoimipäätteen sammutus ja kirjoituksen poisto

E

- Vapaa asiakaskutsu halutulla numerolla
- Asiakkaan siirto toiseen palveluryhmään

Näyttö

LCD-näyttö

Kutsutun vuoronumeron näyttö, jonotilanteiden seuranta,
hälytysnäyttö muilta päätteiltä ja valikot

Vihreä O/V

Selaus O/V

Selaus ja asiakkaan asetus jonossa

Musta (keskellä)

Hälytys

Merkkivalot ja sisäinen hälytystoiminto. Hälytys näkyy muilla
monitoimipäätteillä. Hälytyksestä annetaan merkkiääni.
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E WQ | LCD Monitoimipääte

KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS
Monitoimipäätteen käynnistys

Paina mitä tahansa näppäintä noin sekunnin ajan.
Näyttöön tulee tietoja laitteesta, odota 10 sekuntia tai paina jotain näppäintä.
Pääte on käyttövalmis. Jonot päivittyvät automaattisesti tai painamalla ryhmän
painiketta.

Monitoimipäätteen sammutus: C

1.
2.

Monitoimipäätteen lataus

Palvelupääte antaa äänimerkin kun lataus ei ole riittävä. Kytke pääte
virtalähteeseen.

Jonotilanne

Näytöllä näkyy jokaisen aktiivisen ryhmänimen perässä numero, joka kertoo
jonossa olevien asiakkaiden määrän. Jonon ensimmäisestä asiakkaasta annetaan
merkkiääni. Jonotilanne päivittyy kun ryhmän painiketta painetaan tai
kyseisestä ryhmästä otetaan vuoronumero.

Pääte voidaan sammuttaa painamalla C näppäintä kaksi sekuntia.
Pääte sammuu automaattisesti tunnin kuluttua viimeisestä näppäimen
painalluksesta, jos se ei ole latauksessa.

PALVELUTOIMINNOT
1-8

Paina ryhmän numeroitua painiketta 1-8. Kutsun jälkeen näytössä näkyy kutsuttu
vuoronumero, pääte antaa kaksoisäänimerkin ja kaksi valoa vilkkuu painikkeessa.

0 Uusinta

Paina 0 (nolla) näppäintä. Muut toiminnot kuten edellä.

9 Lopeta

Paina 9 (yhdeksän) näppäintä. Palvelupaikan näyttö sammuu ja mahdollinen
ennakkokutsu peruuntuu.

Hälytys (musta iso painike)

Paina ja pidä pohjassa musta painike, niin hälytys käynnistyy. Hälytys näkyy
automaattisesti muiden palvelupäätteiden näytöllä ja samalla kuuluu merkkiääni.

E

Vapaa numerokutsu ja numeron siirto:
1.

Paina E painiketta.

2.

Syötä kutsuttava numero.

3.

A) Hyväksy ja kutsu numero painamalla E painiketta.
B) Siirrä numero toiseen palveluryhmään jonon kärkeen painamalla
oikeanpuoleista vihreää nuolinäppäintä tai jonon viimeiseksi painamalla
vasemmanpuoleista vihreää nuolinäppäintä.

4.

Valitse ja syötä palveluryhmä, johon siirrät asiakkaan.

5.

Hyväksy siirto painamalla E painiketta.

C painikkeella voidaan korjata syötetty numero tai peruuttaa toiminto.
Mikäli näppäily jää kesken, pääte palautuu viiveen jälkeen ryhmäkutsutilaan.
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